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Groepsleiding 
 

Beste ouders en leden 

Wat is het scoutsjaar weer voorbij gevlogen. Het lijkt alsof we pas 
enkele weken geleden onszelf en de leidingsploeg aan jullie mochten 
voorstellen. En dit is alweer de laatste paradop van dit scoutsjaar. 
Maar niet getreurd, want het hoogtepunt moet er nog aankomen: De 
kampen!  

Eerst even terugblikken op de afgelopen 2 maanden, die heel goed 
gevuld waren. In maart hadden we een geweldige feestavond, 
nogmaals bedankt aan iedereen die van ons pastabuffet is komen 
genieten. Een andere traditie die we met heel veel plezier in ere 
houden is Scherpenheuvel. Op 1 mei was het weer zover. Met heel 
Merksem trokken we op tocht naar Scherpenheuvel. Voor sommige 
begon de tocht al in Merksem, andere sloten later aan. Maar we 
willen iedereen proficiat wensen met de gewandelde afstand. 

Nu we toch over tradities bezig zijn. Op 7 mei serveren we jullie een 
assortiment van 26 bekende en minder bekende bieren op onze 
bieravond. Niets zo gezellig als een lekker biertje degusteren bij een 
knetterend kampvuur op een warme lenteavond. 

Eind mei is het onze laatste volledige zondag, meer info hierover 
volgt nog in een brief. En daarna is het door de examens van de 
leiding op vijdagavond scouts. En natuurlijk nog de kampen in juli.  

 

Een stevige linker 

Ruben, Nils en Sam 
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Info nieuwe leden 
 

We heten de nieuwe leden van harte welkom in onze familie en 
omdat we weten dat ergens nieuw binnenkomen niet altijd even 
gemakkelijk is lijsten we hieronder wat praktische info voor u op. 

 

Locatie:  

Speelplaats van Sint-Eduardus Secundair, Broeder Frederikstraat 3, 
2170 Merksem 

 

Uren: 

Normaal gezien volgen we de normale planning maar het kan altijd 
zijn dat er wat uitzonderingen komen. 

Elke eerste zondag is het familiezondag en is het geen scouts. 
Elke tweede zondag is het voor iedereen scouts van 9u tot 17u met 
groepsontbijt en om de maand groepsspelletjes. 
De andere zondagen in de maand is het voor de kapoenen scouts van 
14u tot 17u en voor de welpen, jonggivers en givers van 10u tot 17. 

 

Algemene afspraken: 

Alle de leden komen steeds in perfect uniform (zie verder in onze 
paradob). 
Vanaf de jonggivers komen alle leden élke zondag met de fiets naar de 
scouts om ook eens op verplaatsing te kunnen gaan. 
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Kapoenen 
 

Zondag 8 mei: Familiezondag  

Dag liefste kapoenen. Vandaag is het 
familiezondag. Het is geen scouts dus neem zeker 
de tijd om iets met je familie te doen! 

 

 

 

Zondag 15 mei: Boerderij (9u-17u) 

Beste kapoenen. Vandaag starten we de dag samen 
met een stevig groepsontbijt en daarna spelen we 
weer spelletjes met zen allen. De middag staat in 
het thema van de boerderij. Jullie mogen jullie 
dierengeluiden alvast inoefenen! Vergeet ook 
zeker je lunch, drinken en vier-uurtje niet. We 
zien jullie graag komen :-)  

 

 

Zondag 22 mei: Groepskookdag (10u-17u) 

Vandaag is het groepskookdag. Dat wil zeggen dat 
we gezellig samen met iedereen op de scouts 
zullen koken. Je hoeft dus geen lunchpaket mee te 
brengen, maar wel je kookkunsten en gezelligheid. 
We hebben er al zin in! 

 

 

 



6 
 

Vrijdag 3 Juni: Griezelvergadering (19u-21u)  

Boooh! Deze vrijdag is het griezelvergadering. Kom 
verkleed als spook, vampier, heks,... We zullen samen 
griezelen. Breng ook zeker je beste griezelverhalen 
mee zodat je ze aan ons kan vertellen. Groetjes van 
de kapoenenleiding. 

 

 

Vrijdag 10 Juni:  Gezelschapsspelletjes(19u-21u) 

Uno! Bingo! Nog eens gooien!... Vanavond spelen 
we gezelschapsspelletjes om eens te 
onderzoeken wie van de kapoenen er het meeste 
geluk zou hebben deze avond. Of zou deze 
kapoen gewoon heel goed kunnen dobbelen?Als 
je wil weten wie het beste kan spelen, kom dan 
zeker deze vrijdag naar de scouts. Tot dan! 

 

 

Vrijdag 17 Juni: Waterspelletjes (19u-21u) 

Tijdens deze warme, zomerse lentedagen is 
het fijn om je te kunnen verfrissen. Daarom 
spelen we deze avond allemaal waterspelletjes. 
Als je thuis een groot waterpistool hebt liggen, 
mag je dat zeker meebrengen. Neem voor de 
zekerheid ook een kleine handdoek mee. Tot 
dan! 
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Vrijdag 24 juni: Minigolf (19u-21u) 

Hoe is het gesteld met jullie (mini)golf-
skills? Slaag jij met gemak een hole-in-one of 
zit je altijd tussen de planten om je bal terug 
te zoeken? Wij zijn benieuwd! Neem elks je 
eigen club en bal mee, deze mogen eender 
welke voorwerpen zijn, en we zullen zien of 

er een nieuwe minigolf-ster aanwezig is… 

 

Veel groetjes, 

De kapoenenleiding 

 
  Nala Kiki    Apodemus  
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Welpen 
 

Zondag  1 mei: Scherpenheuvel  
 

Trek jullie bottines maar aan, want we gaan 
vandaag stappen naar Scherpenheuvel! Wij 
zien jullie daar. Vergeet jullie lunchpakket niet 
zodat jullie zeker genoeg energie hebben om 
tot in Scherpenheuvel te geraken. 

 

 

Zondag 8 mei: Geen scouts 

Onze benen hebben nog wat rust nodig na 
onze heuse trektocht naar Scherpenheuvel 
en onze bieravond. Wij zien jullie graag 
volgende week terug!  

 

 

 

Zondag 15 mei: Groepsontbijt +Wereldreis  (09u-17u) 

Vandaag starten we onze dag met een 
heerlijke ontbijtje daarna spelen we leuke 
groepsspelletjes. In de namiddag 
ontdekken we de wereld in een heuse 
wereldreis. Vergeet je lunchpakket, 
drinkbus en 4-uurtje niet. 
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Zondag 22 mei: Groepskookdag (10u-17u) 

Het is weer tijd om nog eens met heel de 
scouts te koken en daarna te genieten van een 
heerlijke maaltijd. Vandaag moeten jullie 
lunchpakket meenemen! Wij hebben er alvast 
veel zin in.  

 

 

Zondag 29 februari: Laatste vergadering (10u-17u) 

Jammer maar helaas welpjes, Vandaag is 
het laatste keer scouts op zondag. Wat we 
gaan doen blijft nog even een verassing. 
Maar het wordt gegarandeerd super leuk! 
Vergeet zeker geen lunchpakket, drinkbus 
en 4-uurtje. 

 

 

Vrijdag 3 juni: Filmavond (19u-21u) 

Deze vrijdag kijken we met zijn alle naar een 
leuke film. Welke film we gaan kijken 
verklappen we nog niet maar het wordt een 
klepper van formaat!  
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Vrijdag 10 juni: Waterspelletjes (19u-21u) 

Vandaag houden we ons de hele dag bezig met 
water! We spellen waterspelletjes en gooien 
waterballonen naar de andere takken (sst, niet 
verklappen!). We profiteren van het (hopelijk) 
goede weer en gaan ‘s avonds een beetje nat 
naar huis. Wie thuis een heus waterpistool 
heeft mag dit zeker meebrengen! Vergeet 
zekert geen handdoek en waterkledij. 

 

Vrijdag 17 juni: Gezelschapsspelletjes vergadering (19u-21u) 

Vandaag spelen met zen alle leuke 
gezelschapsspelletjes. We gaan allemaal 
nieuwe gezelschapsspelletjes ontdekken. 
Van een Jenga tot Cluedo alles komt aan 
bod! Neem zeker je favoriete 
gezelschapsspel mee! 

 

Vrijdag 24 juni: Kampvergadering (19u-21u) 

Het welpenkamp komt nu wel heel dicht bij en dit is 
de ideale moment om ons hier goed op voor te 
bereiden. Heel de avond staat in het teken van het 
super toffe kamp en nadien zijn de ouders welkom 
om samen met jullie te ontdekken in welk thema we 
dit jaar super toffe spelletjes gaan spelen!  
 

 

 

 

 



11 
 

Groetjes van de welpenleiding, 

 

       

 

 

 

 

 

   Gigi      Chil 
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Trommelkorps 
 

Met het trommelkorps van de 26 komen we op zondagen na de 
scouts samen om de trommelmarsen te oefenen en te leren 
marcheren met als hoogtepunt van het jaar de stoet naar 
Scherpenheuvel op 1 mei met het trommelkorps aan kop. Alsook nog 
enkele kleinere gelegenheden doorheen het jaar.  

Ben je 2de jaar welp of ouder? Kom dan zeker eens proberen na de 
vergadering! 

 

Zondag 8 mei: familiezondag 

Zondag 15 mei: laatste keer trommelen: trommelfeestje van 
17u tot 17u30! 
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Adressenlijst 
 

Kapoenen  kapoenen@scouts26.be 

Xanthe Philibert 0478 11 37 21 xanthe.philibert@gmail.com 
Nils Mertens 0468 10 91 22 nils.mertens@telenet.be 
Dagmar VD Bogaert 0499 40 83 21 dagmar.vandenbogaert@gmail.com 
  
Welpen   welpen@scouts26.be 

Joppe De Hert 0468 13 27 14 joppedehert121@gmail.com 
Sam Keustermans 0478 11 46 07 sam.keustermans@telenet.be 

 

Jonggivers   jonggivers@scouts26.be 

Lien De Pauw 0479 22 09 50 lien.de.pauw@hotmail.com 
Sarah Lallemand 0472 49 78 49 sarahlallemand@hotmail.be 
Mathias Staes 0491 22 43 93 mathias.staes@telenet.be 

 

Givers   givers@scouts26.be 

Jarne Fokker 0470 37 31 59 jarne.fokker@gmail.com 
Lore Lauwers 0470 57 37 49 lorelauwers@hotmail.com 

 

Groepsleiding groepsleiding@scouts26.be 

Sam Keustermans 0478 11 46 07 sam.keustermans@telenet.be 
Nils Mertens 0468 10 91 22 nils.mertens@telenet.be 
Ruben Bastiaens 0470 51 31 08 rubenbastiaens2000@gmail.com 

  

mailto:xanthe.philibert@gmail.com
mailto:nils.mertens@telenet.be
mailto:dagmar.vandenbogaert@gmail.com
mailto:joppedehert121@gmail.com
mailto:sam.keustermans@telenet.be
mailto:lien.de.pauw@hotmail.com
mailto:sarahlallemand@hotmail.be
mailto:mathias.staes@telenet.be
mailto:jarne.fokker@gmail.com
mailto:lorelauwers@hotmail.com
mailto:sam.keustermans@telenet.be
mailto:nils.mertens@telenet.be
mailto:rubenbastiaens2000@gmail.com
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VZW 
 

Voorzitter 

Wannes Philips 0487 29 35 08 wannes.philips@gmail.com 

 

Secretaris 

Jan Dumon 0495 51 01 33 jan.dumon@telenet.be 

 

Penningmeester 

Maxim Mandeville 0478 59 83 24 mandeville.maxim@gmail.com 

 

Materiaalploeg 

Ward Van Hassel 0497 38 78 04 wardvanhassel@gmail.com 

 

Trommelkorps 

Nils Mertens 0468 10 91 22 nils.mertens@telenet.be 

 

Paradob 

Nils Mertens 0468 10 91 22 nils.mertens@telenet.be 

  

mailto:wannes.philips@gmail.com
mailto:jan.dumon@telenet.be
mailto:mandeville.maxim@gmail.com
mailto:wardvanhassel@gmail.com
mailto:nils.mertens@telenet.be
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Jonggivers 
Zondag 8 mei: familiezondag 

Na een stevige Scherpenheuvel en een 
bieravond deze zaterdag, (waar jullie ouders 
uiteraard welkom zijn) waar de leiding ook 
zeer hard heeft gewerkt is er nog een dagje 
rust ingepland. We zien jullie graag allemaal 
vanaf volgende week! 

 

Zondag 15 mei: stranddag (09:00 – 17:00) 

Na het groepsontbijt gaan we (hopelijk) het 
goede weer tegemoet en gaan we ons heel 
hard amuseren aan het Sint-Annastrand. 
Vergeet zeker niet jullie middag eten, 4-
uurtje en water niet! We zien jullie graag 
allemaal aanwezig! 

 

 

Zondag 22 mei: groepskookdag (10:00 – 17:00) 

Vandaag zullen we met heel de scouts 
iets gaan koken en in de middag 
genieten van deze maaltijd. Laat al jullie 
kookkunsten zeker naar boven komen 
vandaag. Je moet vandaag dus geen 
middag eten meenemen. Tot dan! 
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Zondag 29 mei: Laatste vergadering (10:00 – 17:00) 

Vandaag is het spijtig genoeg de laatste 
zondag vergadering van het jaar. Maar 
niet getreurd het zal een zotte 
vergadering worden. Meer info volgt nog 
in een brief. Wij zien jullie graag allemaal 
dan! 

 

Vrijdag 3 juni: Among Us (19:00 – 21:00) 

Iedereen kent ondertussen wel het 
spelletje Among Us, vanavond zullen we 
dit spel tot leven brengen en dit zelf 
spelen in de echte wereld. Laat zeker je 
brein niet thuis zodat je goed kan 
nadenken over wie er sus is en wie niet. 
We zien jullie graag verschijnen op deze 
vrijdag avond. 

 

 

Vrijdag 10 juni: BBQ (19:00 – 21:00) 

Eet thuis niet al te veel voor deze 
vergadering want we gaan een 
gezellige BBQ houden! Terwijl 
bekijken we al eens welke momenten 
van het jaar jullie favorieten waren en 
of jullie al een gok hebben naar het 
kampthema. Tot dan! 
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Vrijdag 17 juni: filmavond (19:00 – 21:00)  

Vanavond staat er een rustige avond 
op de planning. We zullen samen 
gezellig naar een film zien. Misschien 
moet je al eens nadenken welke film jij 
graag zou zien. Hopelijk zijn jullie 
voltallig aanwezig! 

 

Vrijdag 24 juni: casino avond (19:00 – 21:00)  

Haal jullie mooiste pakken uit de kast en kom 
jullie uit beleven op onze casino avond! Vergeet 
zeker geen portie geluk zodat je niet te veel zult 
verliezen natuurlijk. Wij zien jullie graag allemaal 
terug op de laatste vergadering voor het kamp!! 

     Mathias   Lien Sarah 
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Givers 
 

Zondag 1 mei: Scherpenheuvel 

Naar jaarlijkse gewoonten kunnen we weer met zijn 
allen stappen richting Scherpenheuvel. Hopelijke zitten 
de benen goed en halen we met zijn alle de basiliek 
van Scherpenheuvel.  

 

 

 

Zaterdag 7 mei: Bieravond 

Vananond kunnen we weer na 2 jaar eindelijk 
onze bieravond organiseren. Er zullen 26 
verschillende bieren te proeven zijn. Keuze 
genoeg toch? Ook is er voor de -16 jarige 
frisdrank voorzien. Zeker komen is de 
boodschap! 

 

Zondag 15 mei: Stadspel (9u – 17u) 

Vandaag gaan we eindelijk ons lang 
verwachte stadspel spelen! Hopelijk 
hebben jullie er evenveel zin als wij. 
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Zondag 22 mei: Groepskookdag (10u – 17u) 

Sjorren, vuur maken en koken dat kunnen jullie wel. Wel 
vandaag gaan jullie dat nog een tonen op onze 
groepskookdag. We gaan samen met heel de scouts een 
lekker gerecht maken. Wat we gaan eten is nog een 
verassing maar je hoeft dus deze zondag geen 
boterhammen mee te nemen.  

 

Zondag 29 mei: laatste vergadering (10u – 17u) 

Vandaag is het de laatste zondag vergadering voor ons. 
Niet getreurd we gaan er een onvergetelijke dag van 
maken. Verdere info komt nog met een brief. 

 

 

Vrijdag 3 juni: Jam Sessie (19-21u) 

Vanavond gaan we proberen een liedje te maken op 
2 uur tijd. Kan jij zingen, rappen of ben jij beter een 
percussionist met een lepel en 2 glazen? Kom dan 
zeker deze vrijdag voor een super leuke jam sessie. 

 

 

Vrijdag 10 juni: Fifa Toernooi(19-21u) 

Vanavond gaan we zien wie de beste 
voetballer is op fifa. We houden een klein 
voetbal toernooi en wie weet ga jij met de 
beker naar huis!  
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 Vrijdag 17 juni: bal vergadering  (19-21u)  

Ja je leest het goed bal vergadering. Dat wil 
zeggen dat we alles met een bal gaan doen. 
Tennis, baseball, voetbal, basketbal,…. Je kan 
het niet bedenken of we spelen het. Dus kleed 
je maar sportief aan want stilzitten is niet voor 
vanavond! 

 

Vrijdag 24 juni: Mario kart vergadering(19-21u) 

Vandaag halen we onze technieken skils 
nog eens boven en bouwen we een echt 
vlot. Zullen we de rivier kunnen 
oversteken?  

 

Vrijdag 30 juni: Camion inladen 

Vandaag mogen jullie als jullie tijd hebben mee de 
camion komen inladen. Het exacte uur zal nog 
gecommuniceerd worden! Kleine tip vele handen maak 
licht werk!  

 

 

Stevige linker, 
 

 

 

 

 
Lore en Jarne   
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Uniform 
 

Als scouts zijn wij natuurlijk trots op ons uniform. Daarom wensen 
we dat de leden in perfect uniform naar de scouts komen. Dit oogt 
niet alleen mooier, maar zorgt ook voor herkenning. 

Voor kapoenen en welpen ziet het uniform er als volgt uit: bottinnen, 
scoutsbroek (kort), scouts-T-shirt, onze scoutstrui en de scoutsdas. 

Vanaf de jonggivers dragen we op de scouts een hemd. Hieronder 
vinden jullie wat er allemaal op zo een hemd thuishoort. Buiten het 
hemd dragen (jong)givers ook bottinnen, een scoutsbroek, scouts-
Tshirt en de scoutsdas. 
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Spelletje en kleurplaat 

 

 

 



23 
 

 

 

Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen 
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